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Odpowiadając na Państwa petycję z dnia 8.03.2022 r. informujemy, że organem 
uchwałodawczym uchwały, o której mowa w Państwa petycji, tj. uchwała nr XVI/206/20 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy 
zachodniopomorskiej, jest sejmik województwa zachodniopomorskiego. Do kompetencji 
Sejmiku Województwa należy podejmowanie uchwał m.in. w zakresie ochrony środowiska 
po zasięgnięciu opinii od właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast 
i starostów.
Burmistrz Bornego Sulinowa bądź Rada Miejska w Bornem Sulinowie nie ma uprawnień 
umożliwiających zmianę, bądź usunięcie kwestionowanych przez Państwa zapisów w ww. 
uchwale.

Jednocześnie informujemy że nie pozostawaliśmy bierni ww. sprawie. W maju 2018 
roku opiniowaliśmy projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw i zawarliśmy 
następujące uwagi:

1) scedowanie na organy gminne dodatkowych zadań w tym zadań kontrolnych, 
do których należy wyznaczyć odpowiednich pracowników i wyposażyć ich 
w niezbędny sprzęt,

2) trudności w uzyskaniu informacji celem określenia klasy kotła,
3) brak wiedzy o kosztach wymiany instalacji oraz możliwości dofinansowania zadania 

może przyczynić się do problemów z wymianą kotłów, szczególnie w małych 
gminach wśród najuboższych,

4) trudności w egzekwowaniu wymiany.
W zakresie działań naprawczych zrealizowanych i zaplanowanych do realizacji, które 
bezpośrednio i pośrednio wpływają na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, Rada Miejska w Bornem Sulinowie dnia 27 maja 2021 r. przyjęła uchwałę Nr 
XXXII/446/2021 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 2030 roku, który zawiera także informacje 
o stosowanych źródłach ciepła.
Wymiana źródeł ciepła realizowana jest poprzez pozyskiwanie środków finansowych 
ze źródeł zewnętrznych w szczególności ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski składane 

są za pośrednictwem punktu konsultacyjnego funkcjonującego w Gminie lub w biurach 
Funduszu. Gmina Borne Sulinowo nie dofinansowuje z budżetu gminy wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych na inne, nowoczesne źródła ciepła ze względu na brak środków 
finansowych.
Gmina nie przeprowadza inwentaryzacji pozaklasowych kotłów na paliwa stałe ze względu 
na trudności organizacyjne i techniczne związane z koniecznością wyznaczenia odpowiednich 
pracowników i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt, a także trudności w uzyskaniu 
informacji celem określenia klasy kotła.
Informacje o możliwości dofinansowania przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza 
przekazywane są drogą telefoniczną przez pracowników urzędu oraz zamieszczone 
są na stronie urzędu i w mediach społecznościowych. W ramach struktury organizacyjnej 
urzędu, nie ma osobnego etatu, który realizuje takie działania.
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